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Delavnica: Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa 
Sodelovanje – področje gozdarstva 
Gozdarski inštitut, Ljubljana, 13. februar 2018, 9h – 13h 
 

POROČILO 
 
Delavnice se je udeležilo 6 predstavnikov kmetov in lastnikov gozdov, 11 predstavniki izobraževalnih 
inštitucij in raziskovalnih inštitutov ter 7 predstavnikov s svetovalnega področja, skupno 24 
udeležencev. 
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1. PARTNERSTVO V 'TRIKOTNIKU ZNANJA': LASTNIKI GOZDOV – 
ZNANOST - SVETOVALCI 

 

Udeleženci so v prvem koraku identificirali prednosti in pomanjkljivosti svoje deležniške skupine v 
trikotniku znanja (kmet oz. lastnik gozda -znanstvenik/raziskovalec - svetovalec) ter kako vidijo druge 
deležniške skupine in kakšne koristi bi jim prineslo partnersko sodelovanje. 
 
Prednosti, ki jih posamezni deležniki prepoznavajo so: izkušnje in tradicija, rešitev problema, 
lastništvo in s tem povezana suverenost odločanja lastnikov gozdov. Svetovalci imajo dostop do 
informacijskih baz, razvejano terensko mrežo ter strokovno znanje. Znanstveniki imajo znanje, 
analitični pristop, poznavanje sodobnih metod, široko perspektivo, so umeščeni v mednarodni 
kontekst in objektivnost. 
Med prepoznanimi pomanjkljivostmi lastnikov gozdov so: pomanjkanje znanja, zapostavljenost, 
nepovezano svetovanje in pomanjkanje časa. Svetovalci se zavedajo togosti in pomanjkanja časa in 
kadrov. Znanstveniki se ne poglabljajo dovolj v konkretne probleme, ne prikazujejo rezultate za 
uporabnika na privlačen in osmišljen način, omejuje jih specializacija in pomanjkanje stika s končnim 
uporabnikom. 
V vidiku partnerskega sodelovanja lastnike gozdov omejuje nepoznavanje vseh deležnikov, slab 
prenos uporabnega znanja in različen pogled na probleme, zaradi česar se za njih aktualni problemi 
težko rešujejo. Svetovalci pogrešajo več aplikativnih znanj in večjo odzivnost lastnikov. 
Znanstvenikom veliko število, razdrobljenost in neaktivnost lastnikov otežuje prenos znanja; soočajo 
se tudi z nepovezanostjo in samozadostnostjo drugih deležniških skupin. 
Potencialne koristi partnerstva za lastnike gozdov so hitrejša in kvalitetna rešitev za konkretne 
probleme in enakopravnost. Svetovalci vidijo prednosti partnerstva v razvoju bolj aplikativnih znanj in 
v povečani motivaciji neaktivnih. Tudi za znanstvenike je prednost partnerstva prenos znanja, 
identifikacija različnih problemov in osvetlitev z različnih zornih kotov, prenos dobrih praks med 
lastniki, višja dodana vrednost in vzpostavitev celotne gozdarsko-lesne verige. 
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KMETJE – LASTNIKI GOZDOV 
Prednosti deležniške 
skupine kmetje oz. 
lastniki gozdov 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
kmetje oz. lastniki 
gozdov 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Rešitev problema Pomanjkanje znanja Nepovezanost 
svetovalnih služb 

Hitrejša in kvalitetna 
rešitev 

Izkušnje in tradicija 
 
Praksa 

Zapostavljenost Slab prenos 
uporabnega znanja 

Izpostavljanje 
konkretnega 
problema 

Boljša izkoriščenost 
naravnih in socialnih 
resursov 

Malo časa in delovne 
sile 

Različen pogled na 
probleme 

Prenos dobrih praks in 
izkušenj 

Suverenost odločanja 
(lastnina) 

Nepovezano 
svetovanje 

Nepoznavanje vseh 
deležnikov 

Enakopravnost 

 Omejene lastninske 
pravice 

  

 

SVETOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine svetovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
svetovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Razvejana terenska 
mreža 

Druge naloge nam 
vzamejo čas in 
pozornost 

Stroka ne daje 
aplikativnih znanj 

Razvoj bolj 
aplikativnih znanj 

Dostop do 
informacijskih baz 

Togost v prilagajanju in 
organiziranju 

Neaktivni lastniki Aktivacija neaktivnih 

Zaželen partner v 
projektih 

Pomanjkanje časa in 
kadrov 

 Nova priložnost za 
sodelovanje 

Znanje in informacije 
za dostop do sredstev 

Nestimulativna politika   

Strokovno znanje    

Javna pooblastila    

 

ZNANSTVENIKI IN RAZISKOVALCI 
Prednosti deležniške 
skupine znanstveniki / 
raziskovalci 

Pomanjkljivosti 
deležniške skupine 
znanstveniki / 
raziskovalci 

Pogled na druge 
deležnike 

Potencialne koristi 
partnerstva 

Imamo znanje in ga 
znamo prenesti 

Omejeno poznavanje 
konkretnih problemov 

Svetovalci nudijo 
pomoč pri identifikaciji 
problemov in 
naslovnikov 

Dvosmerni pretok 
znanja 
 
Prenos znanja  

Analitični pristop Neprivlačen in 
neosmišljen prikaz 
rezultatov za 
uporabnika 

Stik z naslovniki – 
razdrobljenost 
lastništva otežuje 
prenos znanja 

Identifikacija različnih 
problemov in 
osvetlitev z različnih 
zornih kotov 
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Širjenje obzorij 

Široka perspektiva 
 
Poznavanje (širše) 
problematike 

Omejenost na 
znanstvene discipline 
 
Ozko specializirani 

Veliko število, 
majhnost, 
nezainteresiranost 
lastnikov 
 
Neaktivnost lastnikov 

Prenos dobrih praks 
med lastniki 

Umestitev področja v 
mednarodni kontekst 
 
Prenos dobrih praks iz 
tujine 

Omejen čas 
univerzitetnih kadrov 
za ukvarjanje z 
določeno temo 

Pragmatičnost pri 
svetovanju 

Višja dodana vrednost 

Dostop do bodočih 
uporabnikov znanja 
(dijaki, študenti / 
lastniki, bodoči 
svetovalci) 
 
Stik z mladimi 

Ni zahtev po 
aplikativnih raziskavah 

Nezaupanje v znanost Osebno zadovoljstvo 

Partnerstva Pomanjkanje kadra Nepovezanost in 
samozadostnost drugih 
deležniških skupin 

Vzpostavitev celotne 
gozdarsko-lesne 
verige 

Sodobne metode Ni stika s končnim 
uporabnikom 

  

Nevtralnost Slabo sodelovanje med 
gozdarji in lesarji 
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2. KAJ SO AKTUALNI IZZIVI, KI JIH LAHKO UČINKOVITO REŠIMO S 
PARTNERSTVOM V TRIKOTNIKU ZNANJA? 

 

V drugem koraku so udeleženci v majhnih skupinah iskali aktualne izzive v gozdarstvu, ki bi jih 
potencialno partnerstvo lahko učinkovito rešilo. Z metodo proaktivna kavarna so nosilci idej svoje 
pobude razvili v treh korakih: v prvem krogu pogovorov so bolj podrobno razdelali pobudo, sledilo je 
razmislek kaj še manjka, v zadnjem krogu pogovorov pa so identificirali naslednje korake. 

 
Skupina je razvijala naslednje pobude: 
 

1. Gorski les: kako uspešno tržiti gorski les in izdelke iz njega z visoko dodano vrednostjo 
2. Inovativna obnova gozdov 
3. Naravno obvladovanje podlubnikov 
4. Nov poslovni model za povezovanje lastnikov 
5. Oglarstvo z uporabo manj vrednega lesa: oglarstvo kot turistična priložnost. 
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3. KAKO BOMO SODELOVALI? 
 
V tretjem sklopu so udeleženci identificirali, kaj podpira sodelovanje v skupini: 

 Poslušanje 

 Biti slišan 

 Spoštovanje 

 Enakovrednost 

 Sprejemanje drugačnih idej  

 Radovednost in odprtost  

 Motiviranost za reševanje in proaktivnost 

 Reševanje konkretnega izziva 

 Fokus 

 Nova spoznanja 

 Aktiven odnos ostalih udeležencev 

 Moderator oz. nekdo v skupini, ki prevzame vlogo procesnega moderatorja 
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Moderiranje, zapis in fotografije: Natalija Vrhunc, Poslovno svetovanje in vodenje delavnic s.p., 
natalijavrhunc@yahoo.com, www.natalijavrhunc.si 

 

http://www.natalijavrhunc.si/

